CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

ACTA Nº 5/2008

--------Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e oito, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no Edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do Exmo.
Senhor Luís Ribeiro Pereira na qualidade de presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores,
Carlos Alberto Mendes Martins, Manuel da Silva António. -------------------------------------A reunião foi secretariada por: Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão. --------------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião pelas
14 h e 40m. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------Presente Resumo Diário da Tesouraria, nº 45, no valor total de €
768.502,68 (setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e dois euros e sessenta e
oito cêntimos), de Operações Orçamentais no valor de € 439.329,12 (quatrocentos e
trinta e nove mil trezentos e vinte e nove euros e doze cêntimos) e de Operações
Não Orçamentais no valor de € 329.170,49 (trezentos e vinte e nove mil cento e
setenta euros e quarenta e nove cêntimos). Tomaram conhecimento. --------------------------Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------Presente relação dos pagamentos efectuados no montante de € 292.663,12
(duzentos e noventa e dois mil seiscentos e sessenta e três euros e doze cêntimos).
Tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares – Competências Delegadas no Sr.
Presidente da Câmara em 03/11/2005. ----------------------------------------------------
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--------Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao
abrigo da alínea a), do nº 5, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Tomaram conhecimento.--------------------Reclamação------------------------------------------------------------------------------------Inspecção-Geral do Ambiente, nº 4166 de 18.02.08, envia cópia dirigida
ao Sr. Augusto Rosa Roberto, relativamente à reclamação que apresentou relativa
ao Matadouro de Aves e Unidade de Tratamento de Subprodutos da empresa
Comave do Zêzere – Indústria e Comércio de Aves, SA. Tomaram conhecimento. ---------Cedência de Transporte --------------------------------------------------------------------Escola Secundária de Jácome Ratton – Tomar, fax nº 31 de 25.02.08,
solicita a cedência de um autocarro para os alunos do 10º ano da disciplina de
Geografia do Departamento de Ciências Humanas, visitarem a ETA de Rio
Fundeiro, dia 3 de Abril, visto a Câmara Municipal de Tomar não ter transporte
disponível. A Câmara lamenta, não poder colaborar, mas em virtude de coincidir
com os transportes escolares, não possui transportes disponíveis. -----------------------------Reforço de Verba ----------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, nº 312 de
14.02.08, pedido de reforço da verba, para material de desgaste e de limpeza,
atribuída ao Centro Escolar de Areias e à EB1 de Ferreira do Zêzere, em 684 € e
468 €, respectivamente, que corresponde a 6 € anuais, por aluno. Deliberado
conceder o aumento solicitado.-----------------------------------------------------------------------Depósito de RSU -----------------------------------------------------------------------------Resitejo, nº 26 de 04.02.08, informam os valores apurados para a média
mensal a facturar em 2008, tendo em conta os quantitativos depositados em aterro
durante o ano 2007. Tomaram conhecimento e aprovaram. -------------------------------------Estágios ---------------------------------------------------------------------------------2-
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--------Escola Superior de Gestão de Tomar – Departamento de Gestão de
Empresas, nº 3 de 14.02.08, solicita a possibilidade de colocação da aluna Magda
Susana de Jesus Graça, nesta Câmara, para realização de um estágio. Autorizado. ----------Paula Alexandra Pereira Viana, de 10.02.08, estando a frequentar um
Curso de Formação para Desempregados Qualificados, no âmbito do programa
“Valtejo Turismo”, candidata-se a um estágio na área do Turismo, nesta Câmara
Municipal. Autorizado. -------------------------------------------------------------------------------Campanha de Solidariedade---------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas Pedro Ferreiro, de 07.02.08, pedido de apoio
na divulgação da campanha “Acreditar num Olhar”, pelo que no início do mês de
Junho necessitam de um meio de transporte para entrega do material recolhido.
Concedido o apoio no transporte e na divulgação. ------------------------------------------------Pedido de Apoio ------------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Zêzere, nº 66 de 13.02.08, informa que, mais uma vez, em parceria com o
Motoclube do Sport Club de Ferreira do Zêzere, vão realizar a 7ª Edição do
Passeio Turístico todo o Terreno, denominado “Rota do Zêzere”, dia 22 de Março
de 2007, pelo que solicitam apoio financeiro para fazer face ao jantar de
encerramento da referida actividade. Os vereadores Dr. Jacinto e Carlos Alberto
Martins ausentaram-se. Deliberado oferecer o jantar, a pagar ao restaurante.-----------------Comissão Pró – Casa do Bombeiro, de Fevereiro/08, solicita o apoio da
Câmara na Campanha de Angariação de Fundos para que a casa do Bombeiro
possa vir a ser uma realidade. Tomaram conhecimento. -----------------------------------------Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, de 04.02.08, comunicam
que vão realizar um Passeio de Automóveis Antigos e Clássicos, pelo nosso
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concelho, pelo que solicitam a devida autorização e uma comparticipação
financeira. Deliberado autorizar o passeio. --------------------------------------------------------Convites ----------------------------------------------------------------------------------------Associação Recreativa de Caçadores do Freixial, envio de convite para o
Sr. Presidente e todos os Membros da Câmara para participarem no almoço
convívio da comemoração do dia da Associação, dia 09.03.2008, pelas 13h.
Agradecer o convite. ----------------------------------------------------------------------------------Associação Recreativa e Cultural de Matos e Barbatos, de 07.03.08,
convidam o Sr. Presidente e Vereação para um jantar comemorativo do 15º
Aniversário da Associação, dia 8 de Março, pelas 19h, na sede em
Matos.Agradecer o convite.---------------------------------------------------------------------------Cedência de Escola --------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Chãos, nº 13 de 17.02.08, comunica que a Junta
deliberou, em reunião realizada dia 26/01, solicitar a cedência da Escola de
Almogadel para fins de aprovisionamento. Deliberado fazer Protocolo de
Cedência, por 50 anos. --------------------------------------------------------------------------------Cedência de Terreno ------------------------------------------------------------------------Esmeralda Rodrigues Alves, de 29.02.08, solicita a aquisição/cedência de
uma parcela de terreno para construção de um muro junto à sua habitação, sita na
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 19, nesta Vila de Ferreira do Zêzere. Pendente
para próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------Pedido de Patrocínio ------------------------------------------------------------------------Liliana Fernandes, residente no lugar de Fonte da Prata, da freguesia de
Ferreira do Zêzere, solicita patrocínio para a Queima das Fitas 2008 que decorrerá
durante o mês de Maio. Deliberado patrocinar com ¼ de página/50 €. ------------------------Isenção de Taxas ----------------------------------------------------------------------4-
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--------Ricardo Jorge Pirão da Silva, 15.02.08, requer isenção de taxas no
licenciamento de uma moradia, sita no lugar de Portinha, da freguesia e concelho
de Ferreira do Zêzere. Presente Informação Técnica da Duoma. Deliberado, por
unanimidade, isentar da taxa de licenciamento, uma vez que se enquadra nas
isenções previstas.--------------------------------------------------------------------------------------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, datada de
29.02.08, referente a alienação de equipamento de ar condicionado, pertencente às
antigas instalações do Espaço Internet e que fica apensa em fotocópia à minuta da
acta. Analisada a mesma, foi deliberado, por unanimidade, alienar ao proprietário
da loja o equipamento, pela importância de € 600,00. --------------------------------------------Presente Informação do Vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes, datada de
03.03.08, apresenta o Projecto “Liberte-se”, que consiste na organização e
realização de uma caminhada dia 27 de Abril e outras actividades. Analisada a
informação a Câmara deliberou oferecer o almoço.-----------------------------------------------Alteração ao Alvará de Loteamento -----------------------------------------------------Sincozel, Lda, de 23.01.08, solicita alteração ao Alvará de Loteamento
Urbano nº 1/98, sito na Travessa Casal de Além, da freguesia e concelho de
Ferreira do Zêzere. Presente Informação Técnica da Duoma, que fica apensa à
minuta. Deferido, por unanimidade, a alteração para os lotes 6 e 9, de acordo com a
informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------Presente Informação da Duoma nº 32/JF/2008 de 03.03, referente à
entrada em vigor da Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro. Pendente para melhor
estudo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Informação do Sector de Gestão Urbanística, nº 23/AC/2008,
de 18.02.08, referente à determinação do valor de terreno não urbanizado na Rua
Maria Vasques e que fica apensa, em fotocópia, à minuta da acta. A Câmara
deliberou, por unanimidade, aceitar o valor de € 35,50, por m 2. -----------------------5-
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--------Presente Informação Técnica da Duoma nº 025/JF/2008 de 18.02,
referente ao Loteamento Urbano da Firma Prata do Zêzere, Lda, sito na Rua
Alfredo Keil, da freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere e que fica apensa em
fotocópia à minuta da acta. Face aos factos e considerações mencionados na
minuta, foi deliberado anular a deliberação, sobre este assunto, tomada na reunião
de 13.12.2007 e deliberado que o caminho público, com a área de 530,35 m2 seja
cedido por € 18.828,49. -------------------------------------------------------------------------------Presente Informação Técnica da Duoma nº 023/JF/2008 de 14.02, sobre
nomeação da Comissão de Vistorias para o efeito de Emissão de Licença ou
Autorização de Utilização de Edifícios ou suas Fracções e que fica apensa, em
fotocópia, à minuta da acta. Deliberado, por unanimidade, substituir o 3º efectivo,
Francisco Espínola Mendonça, Fiscal Municipal, por já não ser funcionário, pelo
actual Fiscal Municipal, José Guilherme da Silva Roque Tello de Oliveira. ------------------Presente Informação da Duoma nº 024/JF/2008 de 14.02, sobre comissão
de vistorias para Recepções Provisórias e Definitivas das Obras de Urbanização e
que fica apensa à minuta da acta. Deliberado substituir o 1º Suplente, Francisco
Espínola Mendonça, Fiscal Municipal, por já não ser funcionário, pelo actual Fiscal
Municipal, José Guilherme da Silva Roque Tello de Oliveira. ----------------------------------Pelo Sr. Presidente foi solicitado que fossem introduzidos os seguintes os
seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------“Graciete da Conceição Ruano e Sousa, solicita casa no Bairro Social;” -------------“Centro de Escutistas em Valadas;” --------------------------------------------------------“Alteração do dia da próxima reunião:” --------------------------------------------------- Aceites por unanimidade. -------------------------------------------------------------------Graciete da Conceição Ruano e Sousa, de 21.02.08, Professora do Quadro
de Nomeação Definitiva da Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro. Solicita casa no Bairro
Social, para arrendar e pede que a isentem da caução inicial. Deferido o pedido. -----6-
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--------Centro de Escutistas em Valadas – Ferreira do Zêzere, na sequência do
Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e o Corpo
Nacional de Escutas (CNE) Escutismo Católico Português, em 20 de Dezembro de
2007 e da deliberação da reunião de Câmara de 16 de Dezembro de 2004, foi
presente a proposta de Zonamento e estudo prévio para o local. Aprovado por
unanimidade. Foi também deliberado autorizar o Sr. Presidente a negociar a
aquisição de terrenos para aquele fim. --------------------------------------------------------------Alteração da data da próxima reunião, Em virtude da data da próxima
reunião, coincidir com a quinta-feira Santa, foi deliberado que a data da reunião
será antecipada para o dia 18 de Março, terça – feira à hora habitual. -------------------------Encerramento: E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada
depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contem 42 folhas, quando eram 18h
e 45m. -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

___________________________________

Os Vereadores: _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
A Secretária:

_____________________________________
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